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Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,
obracíme se na Vás jako na vrcholné představitele obou komor našeho parlamentu s naléhavou
prosbou.
Česká republika má vládu v demisi. Od minulého týdne jedná prezident ČR o ustavení nové
české vlády. Zatím jmenoval pouze premiéra. Nyní provádí tzv. konzultace s jednotlivými
kandidáty na ministry, přičemž jednoho už předem odmítl. Ani jedno, ani druhé nemá žádnou
oporu v ústavě.
Nová Poslanecká sněmovna, jež už byla ustavena, nemůže dát důvěru nové vládě, z níž byl zatím
jmenován jen premiér. Jak dlouho bude vše trvat, závisí na rozhodnutí prezidenta. Prezident
není z ústavy nijak časově limitován.
Prezident dlouhodobě trpí blíže nespecifikovanou vážnou chorobou, kvůli níž byl v poslední
době opakovaně hospitalizován. Nyní je v karanténě kvůli nákaze koronavirem.
To vše se děje v době, kdy je Česká republika ohrožena vážnou epidemií.

Situace České republiky je zoufalá. Je třeba jednat velmi rychle a v souladu s ústavou. Jediné
schůdné řešení máte v rukou Vy:
Obě komory parlamentu se podle článku 66 Ústavy ČR prostou většinou usnesou, že prezident
ze závažných důvodů není schopen svou funkci vykonávat. Je to politické rozhodnutí.
Je v pravomoci Parlamentu ČR, který za ně nese zodpovědnost.
Tím přejde pravomoc jmenovat vládu na předsedkyni Poslanecké sněmovny. Není žádný důvod,
proč by tak nemohla učinit neprodleně.
Rozhodnutí o důvěře takto jmenované vládě bude v rukou legitimně zvolené Poslanecké
sněmovny.
V tuto chvíli máte v rukou další osud České republiky a jejích obyvatel.
Zasaďte se o projednání tohoto postupu!
***
Pod tento dopis sbíráme podpisy občanů, kteří s námi souhlasí. Prosíme, připojte se zde.
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